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УВАЖАЕМИ ИНЖ. МИНЧЕВ, 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Социалната услуга в общността “Обществена трапезария” е общинска дейност в 

структурата на Домашен социален патронаж, за подпомагане на лица с ниски доходи, 

безработни, бездомни, самотни възрастни и болни хора. Услугата се изразява в 

осигуряване на безплатна храна, обедно ястие и хляб - на лица, които не са в състояние 

сами или с помощта на близки да осигурят потребностите си от храна. Функционира от 

01.07.2006 година, с капацитет 50 лица и оклад от 0,80 лв. за храна за едно лице, в база 

на ул. “В.Левски“ №4. 

От 01.06.2014 г. с Решение на ОбС-Шумен №715 е определен нов оклад от 1,20 

лв. за храна за едно лице, ползващо социалната услуга и брой на потребителите 90 

лица. От тогава до настоящият момент стойността на хранителните продукти, които се 

влагат в приготвяните ястия продължава да се покачва, а нуждаещите от тази подкрепа 

лица също се увеличават. 

На 31.12.2019 г. приключва реализацията на Проект „Осигуряване на топъл обяд 

в община Шумен“, стартирал през 2016 г. и финансиран от Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане 2014-2020 г. Със средства от общинския бюджет се 

осигуряват заплатите на персонала. 

С всяка изминала година броя на лицата, нуждаещи се от тази социална услуга 

се увеличава. Услугата е социално значима и от нея ежегодно се възползват повече от 

двеста лица, изпаднали в нужда. Има лица, които отговарят на критериите за ползване 

на социалната услуга, одобрени са за ползватели, но поради запълнения капацитет се 

включват в списък на чакащи лица. 

 

С цел предоставяне на по-качествена услуга, подобряване качеството на живот и 

осигуряване на помощ и подкрепа на повече хора в затруднено положение от град 

Шумен,  и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА предлагам на ОбС-Шумен 

да приеме следните 

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Увеличава, считано от 01.01.2020 г. оклада за храна за едно лице за един ден 

от 1,20 лв. на 2,00 лв. 

2. Увеличава, считано от 01.01.2020 г. броя на потребителите на социалната 

услуга от 90 на 110 лица. 

3. Необходимите средства да се осигурят в рамките на определения бюджетен 

кредит за финансиране на Обществената трапезария по функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 2589 „Други служби по социално 

осигуряване и заетост” за 2020 г.   
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ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 
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